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INTERVIEW

HEBBEN VEEL MEER LEIDING
NODIG DAN WE DENI(EN'
Filosoof Alain de Botton
Helen lohnson

ffi € §einig of geen contact metrT eemdelingen, viianddenken zelfs, grootheidswaan, egoïsme, de hang
Bffi§
ffi ffi naar (financiële) onaftrankeliikheid en vrijheid
ten koste van anderen. Volgens filosoof Alain de Botton ziin al
die moderne menselijke tekortkomingen mede het gevolg van
een verkeerde secularisatie. Veel religieuze 'correcties' daarop
ziin te gemakkelijk overboord gegooid. Hii schreef er het boek
Religie ttoor Atheïsten oveL Een gesprek met hem aan de
hand van zeven van zijn opmerkeliike observaties.

'Dit is het! Dit is de seculiere kerk!' klinkt het uit de mond
van Alain de Botton als hij het gebouw van De Nieuwe Liefde
in Amsterdam binnenstapt om daar - als wereldprimeur - aan
een uitverkochte zaal zijn jongste boek te presenteren. 'Er is
duidelijk nagedacht over de architectuur, het wil mensen bij
elkaar brengen. Heel aangenaam. Er zijn nog niet genoeg van
deze plekken in de wereld.'
Hoewel het klinkt alsof hij met zíjn Religie uoor Atheisten
een nieuw geloof verkondigt, wil De Botton ook weer niet
zover gaafl.'Nee, ik ben niet geïnteresseerd in het massief
opleggen van een nieuw gedachtegoed, we zljn de doctrines
inmiddels wel voorbij. Ik ben geïnteresseerd in de manier
waarop goede ideeën verspreid kunnen worden en in wat we
in dat opzicht kunnen leren van religies.'
Alain de Botton (Zwitserland, 1969) groeide op in een atheïstisch gezin met Joodse wortels. Naar eigen zeggel ervoer hij
in zijn mid-twintiger jaren (onder meer door het veelvuldig
luisteren naar de Cantates van Bach) een'ongeloofscrisis': 'Ik
werd enorm geraakt door sommige voorbeelden van religieuscultureel edgoed - muziek, architectuur en wat er nog meer aan
moois te vinden is - terwijl ik als telg uit een atheïstisch nest
dacht niets te hebben met religie. Later in mijn leven viel me
op hoezeer veel goede ideeën nauwelijks verspreiding vinden.
Terwijl religies daar juist zo ongelooflijk effectief in ziin.'
Toch heeft zijn oprechte interesse De Botton er nooit toe
bewogen zich tot een religie te bekennen. 'Nee, ik ben en blijf
een overtuigd atheïst. Maar ik was er ook van meet af aan van
overtuigd dat je je met religie kunt bezighouden zonder de
bovennatuurlijke inhoud ervan te hoeven onderschrijven. In
tegenstelling tot evolutiewetenschappers als Richard Dawkins
vind ik hei niet interessant om te beargumenteren waarom God
niet kan bestaan. Ik vind het veel boeiender hoe je verder redeneert, wanneer je hebt besloten dat hij er niet is.'
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Die redenering leidde bij De Botton tot de vraag hoe de seculiere samenleving zo kon verarmen door de teloorgang van
allerlei religieuze gebruiken en thema's. Zijnboek voert de lezer
langs zulke uiteenlopende onderwerpen als: gemeenschapszin,
goedheid en pessimisme, onderwijs, kunst, architectuur en instituties. Zijn observaties zijn vaak even raak als confronterend.
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Hadden we dan ooh anders kunnen seculariseren?
'la, dat denk ik wel. Ik denk dat we met het weggooien van
"de slechte onderdelen van religie" ool< veel van de goede
aspecten hebben weggedaan. Op het hoogtepunt van de
ontkerkelijking was de afschuw jegens religie zo sterk dat alles
wat ermee te maken had rigoureus werd afgezworen. Moet de
kerk een centrale rol spelen bij de opvoeding? "Nee, die hoort
thuis in het klaslokaal." Moet een belangrijke boodschap
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eindeloos herhaald omdat mensen nu eenmaal vergeetachtig
zijn? "Onzint We gaan mensen gedurende een langere periode
heel veel verschillende dingen leren, en na afloop nemen we
ze daawan een test af." Moet kunst een boodschap hebben?
"I(unst moet niets! Als kunst een functie heeft, is zij bevoogdend en saai".
In de seculiere samenleving zijn we op ta1 van terreinen - van
opvoeding tot moraal en van gemeenschapszin tot architectuur - gaan geloven dat rve het voorlaan wel alleen af konden.
We zijn gaan denken dat we geen leiding meer nodig hebben,
maar dat is van tijd tot tijd wel degelijk het geval. Ik denk
dat de religieuze traditie een aantai oplossingen biedt voor
problemen die we in onze huidige seculiere maatschappijen
ondervinden. En dat zeg ik als overtuigd atheïst. |e hoeft je
naar mijn mening dus ook niet meteen te bekeren om als
ongelovige je voordeel te doen met reiigieuze gebruiken of
opvattingen. Het is niet alies of niets.'
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'Er heerst een extreme angst voor
moralisme. We zijn doorgeschoten
in onze ideeën over wat vrijheid zou
moeten betekenen. We denken dat het
vervelend is om herinnerd te worden aan
hoe we ons zouden moeten gedragen,
of aan de eigenschappen die we zouden
kunnen verbeteren, maar dat is juist heel
plezierig. Daar komen we verder mee.'

In je boek pleit je onder meer voor een
stickersysteem waarmee volwassenen
zichzelï kunnen belonen voor deugdzaam gedrag. Gaat dat niet een beetie
ver? Denk ie echt dat mensen dat

'Het verlies aan gemeenschapsgevoel
heeft een politiek en een psychologisch
aspect. Terwijl - een deel van - de politiek ons oproept tot solidariteit, zijn wij
het eenvoudige contact met de vreemdeling vaak kwijtgeraakt; we gaan niet
met ze om, we spreken ze niet meer. Dat
doen we alleen met collega's, familie of
vrienden. We zijn argwanend geworden
ten opzichte van onbekenden. Ook de
nieuwe sociale media brengen ons niet
echt in contact met vreemden. Op het
web zoel<en we in feite alleen naar mensen
die dezelfde interesses hebben als wij. Het

De aandacht gaat nu vooral uit naar invloedrilke figuren die op het tegenovergestelde uit zijn.
'Dat zijn extremen, echt waar. De meeste
mensen zijn gewoon aardig en we1wi11end. Uiteraard zrjn er in het verleden
fouten gemaakt: groepen vreemden zijn
in gettoachtige woonwijken bij elkaar
gezet, waarna men er de handen van
af trok en dacht dat het wel goed zou
komen. Maar - en ik kan het niet vaak
genoeg zeggen - mensen hebben leiding
nodig. Mensen zijn als kinderen - nog
iets wat religies goed hebben begrepen.

Als je een groepje kinderen voor het eerst
samen laat spelen, moet er ook iemand
bij zijn om te zorgen dat ze elkaar niet
gaan s1aan.'

zullen invoeren?
'Waarom niet? We monitoren ons gewicht en onze inkomsten, waarom niet
ons gedrag? Lijkt n-re heel wezenlijk.
Religies kennen speciale dagen van

vergeving: Grote Verzoendag, de biecht.
Maar wanneer stond jij voor het laatst
stil bij wat je al dan niet voor een ander
hebt gedaan? Een dagboek bijhouden,
is een goede en beproefde methode om
je eigen handelen te evalueren. Maar het
lijkt mij goed om daar in onze huidige, drukke tijden ook gadgets voor te
ontwikl<elen: een "deugdzaamheidsapp",
bijvoorbeeld. Of beeldjes te laten ontwerpen van seculiere rolmodellen.'
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is een soort excessief narcisme.

Religie wil van oudsher mensen bij
elkaar brengen. Eigenlijk zouden we
weer in situaties gebracht moeten worden
waarin we de vreemdeling, de ander,
weer zien en spreken. En dat is helemaal

niet zo moeilijk. Als je een willekeurig
groepje mensen dat in een bushokje voor
zich uit staat te staren, in één ruimte bij
elkaar zou zeïten, ze elkaar een hand
laat geven en een onderwerp aanreikt
waarover ze in gesprek kunnen gaan,
dan zullen ze dat doen. Dan ontstaat er
vanzelf gemeenschap en zelfs gemeenschapsgevoel. Er zouden meer mensen
moeten zijn die daarop aansturen.'

Mensen laten zich alleen tegenwoordig
niet meer vertellen wat ze moeten doen.
En al helemaal niet met wie.
'Daarom moeten we vragen stellen bij
het heersende liberalisme. Die zogenaamde vrijheid waarbij niemand je mag
vertellen hoe je moet leven dat doet mij
denken aan pubers. Alleen pubers zrjn zo
overgevoelig wanneer iemand ze iets opdraagt, of zelfs maar suggereefi. Mensen
zijn juist zeer gebaat bij opdrachten en
suggesties. Sterker nog, dat wi1len ze
ook graag, maar hebben dat niet door.
Weinigen zijn zich eruan bewust hoezeer
de torale vrijheid een gevangenis is.
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'ln de negentiende eeuw raakten we
ervan overtuigd dat de cultuur op het
gebied van de opvoeding de roi van
religie zou kunnen overnemen. Dat is
niet voldoende gebeurd en dat betreur
ik. Waarom zou de vraag "Hoe te leven"
geen deel uitmaken van ons literatuurof kunstonderwijs? In piaats van dat
u,e keuzevakken ontwikkelen over wat
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